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Śpiew do snu
Ciało mo ego ciała i światło mo e myśli,
chciałbym, by ci się ogień pełen szelestu przyśnił,
z którego żółte kwiaty wyplusną, brzózek szelest
ak sieć, abyś poczuła przy ich lekkości śmiele
swó lot ak płomyk drżący, bolesny a pragnący,
by popłynęło w tobie ak szumny strumień słońce.
Ciało mo ego ciała i blasku moich pragnień,
niech ci się we śnie gałąź niebieskie chmury nagnie
i niech ci da ak owoc askółkę w piersi małe,
które by w sercu trzepot nauczył, ak kochałem
i ak a ciebie ciosam w te bryle nieobrotne ,
w swo ego ciała drewnie, w myśli swo e samotne .
Ciało mo ego ciała i trwogi me naǳie o,
nich ci się we śnie wody przez oczy tocząc — chwie ą
i niechże ci podaǳą rybę ak dłoń, co klaszcze,
byś znała to milczenie, co mnie okrywa płaszczem,
i niecha iskry ognia, co w łusce się zapalą,
mó blask dopełnią w tobie i smutek mó wyżalą.
Nie dałem ci abłoni ziemskie , co sytość niesie,
wyrosłem a na chmurach ak ǳika abłoń w lesie.
Ale mam źródło w sercu srebrne ak żywy pieniąǳ,
unieś się we śnie, spo rzy w lustro ego nad ziemią.
Nie szuka mnie w słabości, źródła mego nie mĳa ,
nie umiera w nim ciało, dusza wieczność w nim ży e.
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
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